No. 73 / September - Oktober 2015

Bersama DAHANA
BUMN Hadir Untuk NEGERI
Pembangunan Fisik Pabrik Propelan Resmi Dimulai
Oli Bekas DAHANA Masuk 20 Karya Inovator
Karya Unggulan Iptek

Dari Redaksi

Hadir untuk Negeri

Bangsa Indonesia memiliki moment
istimewa Agustus lalu, memperingati Hari
Kemerdekaan RI. Di usianya yang ke-70, rakyat
Indonesia memperingatinya dengan berbagai
macam cara. Salah satunya Kementerian BUMN
RI yang menelorkan program BUMN Hadir
Untuk Negeri.
Program ini sontak menjadi hajatan nasional
karena melibatkan seluruh BUMN yang ada
di Indonesia. Berbagai acara digelar, mulai
dari jalan sehat hingga nonton layar tancap
bersama dengan masyarakat. Ragam acara
sedemikian rupa menjiwai tema peringatan
tahun ini, BUMN Hadir untuk Negeri.
Tentu saja, DAHANA sebagai BUMN tidak
ketinggalan.
Berkantor pusat di Subang,
DAHANA berbaur dengan masyarakat untuk
memperingati HUT RI secara bersama-sama.
Salah satunya pagelaran layar tancap yang
mendapatkan antusiasme yang tinggi dari
masyarakat.
Selain HUT RI, DAHANA juga memiliki
hajatan lainnya dengan acara initial construction
puslitbang sarana dan prototipe nitrogliserin.

Moment pembangunan fasilitas cikal bakal
propelan ini juga menandai hari kebangkitan
teknologi nasional yang jatuh pada 10 Agustus
2015.
Harapannya, cita-cita kemandirian
alusista nasional segera terwujud, salah satunya
dengan kehadiran pabrik propelan yang sudah
lama menjadi mimpi.
Pembaca yang budiman,
Dalam edisi ke-73 ini juga akan disuguhkan
banyak cerita. Salah satunya kisah salah seorang
mahasiswi Teknik Pertambangan Universitas
Negeri Padang yang telah berkunjung ke
Kampus DAHANA.
Bagaimana kesannya?
Dapat dibaca di rubrik Pembaca Menulis.
Masih ada juga rubrik lainnya yang tak kalah
menarik. Ungkapan kebanggaan putra daerah
yang dapat bergabung dengan DAHANA, juga
cerita seorang petugas keamanan yanag sudah
lima tahun bertugas mengibarkan bendera
merah putih dalam perayaan HUT RI.
Selamat membaca.
Redaksi
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Kata Manajemen

PERUBAHAN MENUJU MASA DEPAN
Heri Heriswan
Direktur Teknologi & Pengembangan
didunia ini tidak ada yang permanen, kecuali
perubahan dan sampai saat ini kita mungkin
masih bisa sepakat bahwa yang pasti di dunia
ini adalah perubahan.
Oleh karena itu perusahaan yang dapat
bertahan hidup hanyalah perusahaan yang
mampu berubah dan menyesuaikan diri serta
dapat beradaptasi secara cepat terhadap
perubahan lingkungannya, baik lingkungan
ekternal
maupun
lingkungan
internal
perusahaan, lingkungan selalu berubah
setiap saat ada kompetitor baru, produk baru,
teknologi baru atau cara kehidupan baru (life
style), ini merupakan bagian dari kenyataan
hidup dan akan menimpa setiap perusahaan,
apabila perusahaan mengabaikan fakta-fakta
dari kenyataan tersebut perusahaan lambat
laun akan seperti spesies kuno yang punah.
Perubahan juga dilakukan tidak hanya cukup
dengan melakukan penyesuaian atau modifikasi
supaya memungkinkan organisasi lebih cocok
dapat beradaptasi terhadap lingkungannya,
namun harus juga mampu bisa membangun
organisasi lebih cepat, if excellent is possible, then
best is not enough.

Mungkin kita pernah mendengar dari
berbagai jenis spesies makhluk hidup yang
ada di bumi saat ini, hanya ada sebagian
kecil saja yang dapat bertahan hidup dan
sebagian besar spesies kuno telah punah.
Para peneliti memprediksi beberapa hal yang
menjadi penyebab kepunahan, salah satunya
adalah ketidakmampuan suatu spesies untuk
berevolusi dan mampu menyesuaikan serta
beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan
lingkungan, begitupun dengan perusahaan,
banyak perusahaan yang sangat besar dan
sangat terkenal pada masa sebelumnya saat ini
namanya sudah tidak terdengar lagi.
Pada saat ini orang sering mengatakan
situasi saat ini banyak ketidak pastian terutama
soal ekonomi dan tidak bisa diprediksi secara
tepat, jangankan memikirkan masa yang akan
datang memikirkan situasi saat ini juga sudah
susah, seorang ahli filsafat Yunani kuno yang
bernama Heraclitus pernah berkata bahwa
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Dilain pihak banyak orang yang resisten
terhadap perubahan dengan berbagai alasan
kepentingan, namun walau begitu perubahan
tidak bisa dihindarkan dan harus dihadapi,
oleh karena itu diperlukan satu manajemen
perubahan agar proses dan dampak dari
perubahan tersebut mengarah pada titik positif.
Perubahan selalu terjadi dan pasti akan
terjadi, dengan lingkungan sangat dinamis
organisasi harus memiliki kemampuan dan
kepekaan untuk bisa membaca mengenali
tanda-tanda perubahan-perubahan yang
terjadi didalam maupun diluar organisasi
serta mampu memperhitungkan dampak dari
perubahan-perubahan yang terjadi terhadap
organisasi baik saat ini maupun pada masa
yang akan datang.
Masa depan perusahaan seperti kita
melihat ruang hampa yang harus diisi oleh
keinginan dan imajinasi, masa depan harus
kita ciptakan oleh karena itu organisasi harus
mampu memberi kejelasan mengenai visi
untuk memandu para anggotanya dalam
membangun berbagai persfektif pandangan
kolektif tentang potensi masa depan.
Masa depan perusahaan dimanifestokan
dalam rencana jangka panjang perusahaan dan
rencana jangka panjang merupakan satu ikatan
tali yang tidak terputus dari kondisi bisnis
perusahaan saat ini termasuk rencana jangka
pendek, banyak orang bertanya seberapa lama

waktu rencana jangka panjang perusahaan,
kalau kita bertanya pada Karyawan baru
mungkin jawabannya selama saya bekerja, bisa
30-35 tahun ke depan perusahaan harus tetap
ada malah harus tumbuh dan berkembang
(going concern). Oleh karena itu membangun
masa depan punya tantangan yang lebih
besar ketimbang meningkatkan performa
kinerja perusahaan saat ini, organisasi harus
membuat peta jalan (blue print) dan pola
sendiri, menciptakan jalur baru serta secara
terus menerus dikaji ulang, diperdalam dan
disesuaikan dengan keadaan. Membangun
masa depan perlu energi yang besar dan
konsisten,
pengalaman,
pengetahuan
kompetensi yang dipunyai saat ini mungkin
tidak relevan lagi untuk saat yang akan datang.
Persaingan masa depan adalah persaingan
untuk menciptakan peluang-peluang baru
dengan ruang bersaing baru.
Kalau kita melihat posisi bisnis DAHANA
saat ini lebih banyak bertumpu kepada sumber
alam yang pasti terbatas dan akan habis,
masa depan kita sudah di-state dalam visi,
ingin menjadi yang terunggul dalam bidang
energetic material, maka bisnis masa depan
kita akan berputar haluan dan lebih bertumpu
kepada renewable produk dan jasa yang saat ini
mulai dirintis, mari masa depan kita ciptakan
bersama.

Agent of Change dalam pembangunan budaya perusahaan DAHANA
- No. 73 / September - Oktober 2015
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File liputan

DAHANA – ADARO Adu Kuat di Lapangan
yang dipersiapkan untuk bertanding. Salah
satu diantaranya adalah Suhernomo, Senior
Operation Division Head PT Adaro Indonesia,
Tanjung Kalimantan Selatan.
Nampak hadir di tengah para pemain Plt.
Direktur Utama PT DAHANA (Persero) yang juga
menjabat Direktur Operasi Bambang Agung.
Selain menyambut tamu Adaro, ia pun ikut serta
turun bermain dalam pertandingan ini.
Penyerahan plakat dari DAHANA
Kampus DAHANA kedatangan tamu istimewa
dari Kalimantan pada Jumat, 14 Agustus 2015.
Mereka adalah rombongan tim bulutangkis PT
Adaro Indonesia yang sengaja menyambangi
DAHANA di Subang. Tim bulutangkis Adaro ini
berasal dari karyawan Adaro yang bertugas di
Site Tanjung, Kalimantan Selatan.
Kedatangan mereka ke kawasan Energetic
Material Center (EMC) DAHANA dalam rangka
pertandingan persahabatan dengan tim
bulutangkis DAHANA. Ada 12 pemain Adaro

Surya Nugraha, salah satu dari tim bulu
tangkis DAHANA menerangkan bahwa
pertandingan yang dihelat di Bale Dahana ini
bermain dengan sistem ganda. Yang rencananya
6 pertandingan, menjadi 8 partai pertandingan.
“Ada tambahan dua pertandingan. Jadi
semuanya delapan pertandingan. Jika dilihat
hasil permainannya, Adaro dan Dahana relatif
berimbang. Adaro menang 3, Dahana 4 dan seri
1,” terang Surya kepada Dfile.
Pertandingan persahabatan ini bukan
mencari siapa yang menang dan kalah. Seperti
yang diungkap oleh Ketua bulutangkis Adaro
Mis Nandani. Kunjungannya ke PT DAHANA

Berfoto bersama sebelum pertandingan
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Berfoto bersama di Kampus Dahana

(Persero) bukan dalam rangka bisnis kerja.
Kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi,
saling mendekatkan diri secara emosional
diantara karyawan.

air panas ciater yang dapat ditempuh kurang
dari satu jam dari Kampus DAHANA. (SYA)

“Dahana dan Adaro memang ada
hubungannya, numun kedatangan kali ini bukan
dalam rangka tugas kerja, ini untuk berolahraga
saja sekaligus mempererat tali silaturahmi.
Dalam pertandingan ini pun kita tidak mencari
siapa yang menang dan kalah,” ujar Mis Nandani
kepada Dfile. Jumat (14/8) malam.
Mis Nandani merasa kunjungan pertama
kalinya ke EMC ini mendapat sambutan
hangat dari DAHANA. Merasakan kehangatan
kekeluargaan.
“Dahana ini luar biasa, menyambut kami
begitu hangat penuh rasa kekeluargaan,”
katanya.
Sebelum tiba di Subang, rombongan Adaro
yang tiba melalui bandara Husein Sastranegara
Bandung, sejenak diajak berkunjung ke tempat
wisata alam Gunung Tangkuban Perahu yang
lokasinya tepat di perbatasan Kabupaten
Bandung dan Kabupaten Subang. Jelang petang
mereka sampai di Kantor Manajemen Pusat
(Kampus) Dahana, dan langsung diperkenalkan
dengan kawasan EMC dalam sesi plant tour.
Malam harinya merekapun melaksanakan
pertandingan yang diteruskan dengan wisata
- No. 73 / September - Oktober 2015

Bertanding di Bale Dahana
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Si Bintang

TECHNOPRENEURSHIP
Istilah Technopreneurship memang masih
belum populer di negeri ini, karena istilah
technopreneurship ini mulai diaplikasikan oleh
sebagian pihak di bumi pertiwi ini. Namun
kenyataan di lapangan saat ini menunjukkan
bahwa technopreneurship telah mendorong
Indonesia menjadi bangsa yang mampu
bergerak guna membangun produktivitas
Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus
mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA)
yang dimilikinya. Hal ini terlihat dalam World
Economic Forum (WEF), yang telah merilis
Global Competitiveness Index, khususnya daya
saing Indonesia menempati urutan ke-34 pada
tahun 2015, naik empat peringkat dari posisi 38
pada tahun 2014.
Maksud dari Technopreneurship merupakan
proses dan pembentukan usaha baru yang
melibatkan teknologi sebagai basisnya, dengan
harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi
yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi
sebagai salah satu faktor untuk pengembangan
ekonomi nasional. Begitu juga dengan DAHANA
yang telah memiliki program transformasi
perusahaan yang dimulai sejak tahun 2002
silam, dengan menitikberatkan salah satunya
kepada teknologi didalam bisnis peledakan baik
dalam skala nasional maupun internasional.
Lebih lanjut lagi, terdapat 10 jenis inovasi yang
dapat dikembangkan untuk technopreneurship
adalah model bisnis (Business Model), jaringan
(Networking), proses inti (Core Process), proses
hingga barang jadi (Enabling Process), kinerja
produk (Product Performance), sistem produk
(Product System), layanan (Service), media
(Channel), dan pelayanan pelanggan (Customer
Service).
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Jika dikaji lebih dalam mengenai 10 jenis
inovasi diatas, DAHANA sendiri memang telah
mewadahinya ke dalam empat tujuan pokok
perusahaan, yakni semakin mengukuhkan
posisi DAHANA sebagai service provider yang
terintegrasi, memperluas pasar, membangun
aliansi strategis dengan para pemasok dan
pelanggan, serta membangun kompetensi
SDM dan teknologi untuk mendukung
pengembangan usaha.
Berangkat dari empat tujuan tersebut,
DAHANA sudah berhasil mengekspor produk
bahan peledak ke 29 negara dan telah
mendaftarkan lebih dari 23 paten dan merek
dimana 19 diantaranya telah mendapatkan
pengesahan HaKI.
Selain itu, DAHANA patut berbangga karena
telah berhasil melakukan pengembangan
teknologi dengan beberapa mitra strategis
berupa Bomb P 100 Live dan Roket RHan
122 untuk segera diproduksi secara massal.
Kemudian DAHANA juga telah masuk dalam
kancah dunia internasional berkat inovasi 'oli
bekas' untuk bahan peledak emulsion. Tema
ini diangkat oleh Dadan Munawar, Manajer Site
Adaro yang terpilih menjadi speaker di ISEE
(International Society of Explosives Engineers),
di New Orleans-Louisiana, Amerika Serikat
beberapa waktu silam.



Berdasarkan beberapa keberhasilan DAHANA
diatas, maka sudah seharusnya DAHANA masuk
dalam kategori technopreneurship dengan
senantiasa berupaya untuk menemukan dan
kemudian memanfaatkan kemampuan sumber
daya dan teknologi lokal yang tersedia supaya
kedepannya bisa terus berjaya baik di level
nasional maupun internasional.
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File liputan

Oli Bekas DAHANA Masuk 20 Karya Inovator
Karya Unggulan Iptek
Keremangan malam mulai merayapi ibu kota.
Namun keramaian terlihat jelas di auditorium
yang terletak di lantai tiga Gedung II BPPT di
bilangan Thamrin Jakarta Pusat. Panggung
dengan ukuran cukup luas telah siap dengan
aksesorisnya untuk menggelar acara.
Malam itu, 10 Agustus 2015, gedung
BPPT menjadi venue malam apresiasi Hari
Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas)
ke-20. Nampak hadir tamu-tamu undangan
para penggiat iptek yang telah memberikan
karya-karya teknologi inovasi bagi bangsa ini.
Malam itu, Menteri Riset Teknologi dan
Pendidikan
Tinggi,
Muhammad
Nasir,
menyatakan kebanggaannya karena ada
daerah yang bisa mencoba memberdayakan
ekonomi rakyat.
“Malam ini, saya sangat senang karena ada
20 karya unggulan dari para peneliti, dimana
20 karya unggulan ini telah di-review, baik
dari Dewan Riset Nasional, Risetdikti, atau
dari perguruan tinggi. Dari 20 karya unggulan
tersebut, 16 telah layak masuk industri,
bahkan ada yang sudah masuk di industri. Ini
adalah upaya pemerintah untuk mendorong
riset-riset yang dilakukan oleh perguruan
tinggi, yang selama ini hanya sampai tahap
publikasi, sekarang kita komersialkan hasilhasil riset tersebut pada dunia usaha. Mudah- No. 73 / September - Oktober 2015

mudahan dari 20 karya unggulan inovasi ini
menjadi inspirasi bagi kita semua, bagaimana
membangun negeri ini dari potensi-potensi
yang telah dimiliki oleh daerah”, tutur
Muhammad Nasir dalam sambutannya.
Dari 20 anugrah yang di berikan malam
itu, DAHANA patut berbangga karena hasil
penelitiannya termasuk didalamnya. Adalah
inovasi Oli bekas untuk bahan peledak bulk
emulsion menjadi juaranya.
Heri Heriswan yang hadir dan menerima
langsung penghargaan merasa bangga dengan
raihan inovasi DAHANA tersebut.
“Pencapaian prestasi ini adalah wujud dari
keseriusan DAHANA yang selalu berinovasi
serta berkesinambungan dalam menghasilkan
teknologi terkini, sebagai gambaran nyata
dari implemantasi perusahaan terhadap
pengembangan produk produk DAHANA yang
berkualitas agar mampu bersaing di pasar
internasional,” terang Heri Heriswan kepada
Dfile (10/08).
Pemanfaatan oli bekas ini sudah diaplikasikan
di salah satu site project DAHANA di PT Adaro
Indonesia, Tanjung Tabalong Kalimantan
Selatan. Di tambang batubara terbesar ini, oli
bekas menjadi bagian pencampuran bahan
peledak sehingga tidak terbuang sia-sia
menjadi limbah. (aan)
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Laporan Utama

Pembangunan Fisik Pabrik Propelan
Resmi Dimulai
Kementerian Pertahanan RI melalui Badan
Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Kemhan resmi memulai pembangunan fisik
rangkaian fasilitas industri propelan. Acara
yang dikemas dalam Initial Construction
Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Sarana
& Prototipe Nitrogliserin ini dilaksanakan di
Kawasan Energetic Material Center (EMC) milik
PT DAHANA (Persero) di Subang pada Senin, 10
Agustus 2015.
Pembangunan Proyek Nitrogliserin ini
berawal dari kesepakatan bersama tentang
pengembangan
SDM,
penelitian
dan
pengembangan teknologi dalam bidang bahan
peledak serta propelan. Kesepakatan tersebut
kemudian disusul dengan Perjanjian Kerjasama
tentang penelitian dan pengembangan sarana
dan prototipe nitrogliserin (bahan dasar
propelan) antara DAHANA dengan Balitbang
Kemhan pada tahun 2014.
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Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang
Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Kementerian BUMN F. Harry Sampurno,
Dirjen Pothan Kemhan RI Timbul Siahaan,
Kapuslitbang Sumdahan Kemhan Laksamana
Pertama Budihardja Raden dan sejumlah
undangan lainnya.
Nitrogliserin merupakan bahan baku
pembuatan propelan.
Balitbang Kemhan
sebagai pemilik proyek membangun fasilitas ini
di lahan Energetic Material Center (EMC) milik
PT DAHANA (Persero) yang berlokasi di Subang,
Jawa Barat. DAHANA sendiri berperan dalam
penyediaan peralatan utama, engineering,
utilitas, bangunan, pelaksanaan commisioning
maupun start-up proyek pembangunan
fasilitas penelitian dan pengembangan sarana
dan prototipe nitrogliserin sebagai bahan baku
propelan.
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Bergandengan tangan mengokohkan tekad mewujudkan kemandirian alutsista nasional
Dalam pelaksanaan pembangunannya,
DAHANA akan ditopang oleh kontraktor PT
Waskita Karya.
Fasilitas litbang Sarana &
Prototipe Nitrogliserin ini nantinya memiliki
kapasitas 200 MT/tahun dengan teknologi dari
Rheinmetal Denel Munition Afrika Selatan.
Plt. Direktur Utama PT DAHANA (Persero)
Bambang Agung mengungkapkan bahwa
fasilitas sarana prototipe NG ini adalah
bangunan milik pemerintah dalam hal ini
Balitbang Kemhan RI. Dan pada April 2015
DAHANA dipercaya oleh Balitbang Kemhan
RI sebagai kontraktor utama pembangunan
fasilitas tersebut.
“Kami ucapkan terima kasih kepada
Balitbang Kemhan RI yang telah memberikan
kepercayaan kepada kami sebagai kontraktor
utama untuk penyedia peralatan utama
engenering, fasilitas bangunan dan juga
- No. 73 / September - Oktober 2015

pelaksanaan comisioning,” ucap
Agung dalam sambutannya.

Bambang

Bambang berharap, momentum ini akan
menjadi tonggak sejarah bagi DAHANA,
industri pertahanan dan pemerintah dalam
mewujudkan rencana strategis yang telah
dicanangkan.
“Hari ini bertepatan dengan hari
kebangkitan teknologi nasional, semoga
dengan initial construction ini menjadi momen
untuk menginisiasi pembangunan propelan,
sehingga dapat mewujudkan aspek strategi
pertahanan dan keamanan, aspek kemandirian
industri bahan peledak, aspek devisi maupun
aspek teknologi,” ujar Bambang Agung
mengingatkan.
Budiharja Raden, Kapuslitbang Kemhan RI
menyatakan bahwa fasilitas yang kini tengah
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Kapuslitbang Kemhan pecahkan kendi menandai initial construction

dibangunnya ini akan menjadi labolatorium
penelitian anak bangsa dalam mewujudkan
propelan.
“Kita telah siapkan tiga tahapan, yaitu;
transfer teknologi, sumber daya manusia dan
Ekonomi yang sampai saat ini terus kami kaji,”
terangnya.
“Dikoordinat ini akan menjadi sejarah,
dimana para anak bangsa akan berkumpul dan
berdiskusi, berinovasi melakukan penelitian
dan mengawal pembangunan komplek
propelant nantinya,” terang Budihardja Raden
dalam sambutannya.
Budiharja menerangkan, dilahan seluas
4 hektar ini akan berdiri 9 gedung dan akan
menjadi intalasi labolatorium terbesar yang
mampu menghasilkan nitrogliserin meski
masih dalam bentuk prototype.
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Dalam kesempatan yang sama, Dirjen
Pothan Kemhan RI Timbul Siahaan mengatakan
proyek ini bisa terwujud karena adanya
keyakinan yang kuat.
“Saya sudah tiga puluh lima tahun
menggeluti propelan, dan baru hari ini proyek
ini betul-betul terlihat di hadapan kita,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Kementerian BUMN F. Harry Sampurno tak
kalah gembira dengan perkembangan proyek
propelan ini. Menurut mantan Dirut DAHANA
ini, proyek propelan lahir dari sebuah visi
kebangsaan untuk kemandirian.
“Proyek ini sangat strategis, tidak semua
orang dapat melihatnya. Dan hanya dengan
keberanian yang kuat proyek ini bisa berjalan,”
terangnya.
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Bertepatan dengan Hakteknas
Kegiatan Initial Construction ini bertepatan
juga dengan Hari Kebangkitan Teknologi
Nasional yang ke-20. Sebagaimana diketahui,
pembangunan indutri propelan merupakan
bagian dari 7 program nasional kemandirian
dalam alat utama sistem persenjataan (alutsista)
yang digagas pemerintah pusat. Propelan
sendiri merupakan bahan pendorong roket
kaliber besar (MKB), dan munisi kaliber kecil
(MKK). Senyawa propelan tersusun atas fuel,
oksidator dan aditif. Proses pengayaan senyawa
tersebut menghasilkan propelan base dengan
fuel dan oksidator yang sudah terpadu dalam
satu senyawa kimia, antara lain Nitrocellulose,
Nitroglycerine, Nitroguanidin.
Propelan produksi DAHANA nantinya akan
menjadi komponen utama MKB dan MKK yang
diperuntukkan untuk produksi munisi ringan,
meriam, peluru kendali balistik, kanon, roket
antariksa, dan industri sipil dan militer lainnya.
Kebutuhan propelan dalam negeri sampai saat
ini masih sepenuhnya diperoleh dari impor,
sehingga sangat rawan terhadap embargo dan
kemandirian kemampuan pertahanan NKRI.
F.
Harry
Sampurno
mengatakan
pembangunan Pabrik Propelan ini memiliki nilai
yang sangat strategis bagi kemandirian industri
pertahanan. Sebagai tahap awal, propelan yang
akan diproduksi DAHANA hanya memenuhi
jenis MKK. DAHANA baru bisa memproduksi
MKB setelah tahap kedua rampung.

Dirjen Pothan menandatangani prasasti
“Pembangunan tahap pertama akan
mendorong kemandirian industri pertahanan
dalam industri munisi kaliber kecil, hal ini
dikarenakan propelan merupakan komponen
utama untuk munisi bagi kebutuhan operasi TNI
dan POLRI, dan memang menjadi kebutuhan
yang mendesak saat ini” ujarnya.
Investasi pabrik yang digadang-gadang
sebagai industri propelan terbesar di Asia
Tenggara ini memakan biaya mencapai US$
300 juta. Dalam investasi ini, DAHANA memiliki
saham sebesar 51%, dengan sisa kepemilikan
saham lainnya dimiliki oleh mitra perusahaan
Perancis, Roxel dan Eurenco.
Menyangkut
pasar, Harry optimis pasar di dalam negeri
juga sangat potensial seiring pertumbuhan
industri pertahanan di dalam negeri. PT Pindad
(Persero), kata Harry, menjadi pengguna
propelan terbesar dari DAHANA. “Dahana buat
bahan bakunya, nanti diserahkan ke Pindad,
Pindad yang akan membuat munisinya,” kata
Harry. (jjs)

Pembangunan fisik rangkaian pabrik propelan dimulai
- No. 73 / September - Oktober 2015
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Sigap Terhadap Kecelakaan,

DAHANA Latih Karyawannya
Kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan
dimana saja. Korbannya pun bisa siapa saja.
Untuk menolong dan membantu korban
kecelakaan diperlukan kesiapan dan kesigapan.
Hal tersebut menjadi perhatian khusus
Bagian Pengembangan SDM & Organisasi
(PSDMO) DAHANA.
Terutama dalam
mempersiapkan tenaga tanggap darurat di
lingkungan kawasan Energetic Material Center
(EMC) DAHANA Subang.
Sebagai langkah persiapannya, pada 28
Juli 2015 digelarlah In House Training (IHT)
Pertolongan pertama Pada Kecelakaan (P3K).
Acara ini dihelat di Smart room Gedung Diklat
Kampus Dahana. Sekitar 20 orang peserta ikut
dalam pelatihan ini.
Peserta yang diambil dari setiap unit kerja
DAHANA ini langsung dilatih dan dibimbing oleh

dr. Nita Fatimah, salah satu dokter perusahaan
yang menangani kesehatan karyawan DAHANA.
Dalam pelatihan ini nampak peserta begitu
antusias, selain mendapat teori merekapun
langsung praktek cara menangani situasi
kecelakaan dan melakukan pertolongan pada si
korban.
Deya Nadya Kemalasari, panitia pelatihan
dari PSDMO menerangkan bahwa pelatihan
yang dilaksanakan setengah hari ini untuk
membekali karyawan dengan keterampilan
dalam memberikan pertolongan pertama, baik
untuk sendiri maupun orang lain.
“Jika terjadi kecelakaan, diharapkan bisa
menanganinya dengan baik dan benar.
Fasilitas kotak P3K pun bisa digunakan dengan
maksimal,” kata Deya kepada Dfile. (SYA)

Peserta IHT melakukan praktek pertologan pertama pada kecelakaan
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Memulai Usaha dengan Modal DAHANA
Banyak cara tuhan memberi ujian pada
hambaNya. Dengan kesenangan ataupun
dengan duka. Tuhan punya kehendak atas
rencana hambaNya.
Hal itu dirasakan betul
oleh Ela.
Peristiwa hangusnya ratusan kios Pusat
Jajanan Serba Ada (Pujasera) Subang di tahun
2012, menjadi peristiwa duka bagi keluarga Ela.
Pasalnya kios buah-buahannya turut dilalap si
jago merah.
Toko yang bertahun-tahun dirintisnya, saat
itu, begitu saja jadi puing-puing. Sulit baginya
memulai merintis usahanya. “Saat itu saya
bingung, harus memulai darimana lagi” ujar Ela
disela-sela Bazaar Ramadhan PT DAHANA di
Masjid Al Akhdhar (09/07).
Beruntung suaminya, Ketut ikut serta
mendukung Ela untuk memulai kembali
menjalankan bisnisnya. Meski Ketut berprofesi
sebagai guru, tak jarang dia ikut turun
membantu istrinya dalam berdagang.
Untuk memulai usahanya, Ela pada akhirnya
merubah rencana bisnisnya. Semula bisnis
buah-buahan beralih berdagang kerudung.
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“Kerudung saat itu sudah mulai populer dan
trend. Dan saya berdagang mulai dari nol lagi,”
ungkap Ella.
Ketut menceritakan perjalan istrinya yang
memulai usaha kembali dari nol. Saat itu salah
satu kendala mereka adalah modal. Ditengah
kerisauannya,
melalui
temannya,
Ketut
mendapat informasi tentang PKBL PT DAHANA
(Persero). “Meski saya baru tahu DAHANA, saat
itu saya beranikan diri mengajukan pinjaman,”
terang Ketut.
Meski jumlah yang didapat tidak sesuai
harapan, namun dinilai cukup untuk modal
merintis usahanya.
Ketut dan Ela mulai
mengembangkan bisnis kerudungnya dengan
nama kiosnya ‘Rachel Kerudung’.
Tahun 2012 tokonya belum berkembang.
Baru di tahun 2013 bisnisnya semakin berkibar
dan maju.
“Alhamdulillah tahun berikutnya toko kami
semakin maju. Malah kami mampu melunasi
pinjaman ke PKBL lebih cepat dari waktu yang
dintetukan,” terang Ketut.
Kini toko Rachel kerudung yang berlokasi di
Komplek Terminal Pujasera telah memiliki dua
kios. Dan rencananya akan mengembangkan
membuat kios baru di tempat lain. (SYA).
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Holcim Indonesia Kunjungi
Pabrik Bahan Peledak DAHANA
Kampus DAHANA kedatangan tamu
istimewa dari Holcim Indonesia (3/9/15). Para
pekerja tambang dari pabrik semen plant
Narogong ini berjumlah 16 orang. Kedatangan
mereka didampingi langsung oleh Senior
Manager Operasi Sektor Kuari Setio Budhianto.
Menurut Setio, kunjungan Tim Holcim ini
untuk mengenalkan fasilitas produksi DAHANA
yang berada di kawasan Energetic Material
Center (EMC) Subang.
“Mereka peserta pelatihan di internal
Holcim. Berkunjung ke DAHANA untuk melihat
lebih dekat tentang produksi bahan peledak
yang mereka pakai di lapangan,” tutur Setio
Budhianto kepada Dfile di sela-sela kunjungan.

Abu Syukur, pimpinan rombongan
mengungkapkan
kegembiraannya
dapat
mengunjungi energetic material center PT
DAHANA.
“Lahannya luas sekali, 600 hektar. Kampus
DAHANA juga bagus karena mengusung green
concept,” tutur Abu Syukur.
PT Holcim Indonesia merupakan salah satu
perusahaan pengguna bahan peledak DAHANA
dalam operasi tambangnya. DAHANA sendiri
memiliki beberapa sektor usaha, salah satunya
sektor kuari dimana semen berada didalamnya.
Selain itu ada sektor pertambangan umum,
konstruksi, minyak dan gas serta bahan peledak
pertahanan. (jjs)

Rombongan diajak berkeliling Kampus
DAHANA dan area Ring I untuk melihat fasilitas
produksi.
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Sinergi, BNI Berbagi Strategi Siapkan
Pensiun Karyawan DAHANA
Jangka waktu kerja seseorang di dalam
sebuah instansi atau perusahaan memiliki batas
masa dan usia, dengan kata lain pensiun. Hal
ini tentunya harus menjadi perhatian khusus
dalam mengelola kemampuan dan kemapanan
dimasa yang akan datang.
Hal ini yang mendorong Bank BNI
berkunjung ke Kantor Manajemen Pusat
(Kampus) PT DAHANA (Persero) untuk berbagi
trik bagaimana mengatur masa pensiun yang
menyenangkan, nyaman dan aman.
Di Smart Room, puluhan karyawan DAHANA
mendapat penjelasan bagaimana mengatur

urusan finansial sedini mungkin agar bisa
berguna kelak dimasa pensiun.
“Masa depan itu perlu kita persiapkan
mulai dari sekarang, masa pensiun pun perlu
kita siapkan sedini mungkin, agar kelak kita
tidak berpayah-payah,” terang salah seorang
fasilitator dari pihak BNI, Jumat, (14/8).
Sebagai bentuk sinergi antar BUMN, dalam
pertemuan ini bank BNI bersedia menjadi
pendamping atau konsultasi karyawan
DAHANA, bagaimana me-manage keuangan
untuk persiapan dimasa pensiun. (Sya)

Tim BNI memberikan paparan program investasi
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Lakukan Pendampingan, Pam Obvit Polda Jabar
Kunjungi Dahana
Pam Obvitnas Polda Jabar mengunjungi
Kantor Manajemen Pusat (Kampus) DAHANA
yang berada di kawasan Energetic Material
Center (EMC), Kabupaten Subang pada Kamis,
13 Agustus 2015. Kunjungan kali ini untuk
mensosialisasikan Skep Kapolri nomor 738
tahun 2005 tentang Sistem pengamanan Objek
vital nasional.
Daros. S.H Wakil Direktur Pam Obvit Polda
Jabar, dalam presentasinya dihadapan 20 orang
petugas keamanan Dahana mengatakan bahwa
Polri dalam hal ini -penanganan obvit, memiliki
kewajiban menangani keamanan obvitnas.
“Diminta atau tidak diminta oleh DAHANA,
kami tetap harus menangani keamanan disini.
Ini sudah kewajiban kami,” tutur Daros.
Pedoman sistem pengamanan obvitnas
ini mencakup pola pengamanan, konfigurasi
standar pengamanan, standar kemampuan
pelaksana
pengamanan,
manajemen
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audit pengamanan serta pengawasan dan
pengendalian.
Ditinjau
dari
aplikasinya,
DAHANA
menurutnya sudah dipandang baik dalam
penerapan sistem keamanannya.
“Hasil laporan dan pengamatan kami.
DAHANA ini sudah cukup baik dalam sistem
keamanannya,” terangnya.
Lebih lanjut Daros menerangkan empat pola
pengamanan yakni; yang pertama Security yaitu
terbebas dari gangguan fisik, kemudian Surety,
terbebas dari kekhawatiran, selanjutnya Safety,
terbebas dari resiko dan Peace yaitu rasa damai.
“Yang terpenting dalam menerapkan
keamanan yaitu mengajak semua komponen
untuk bersama-sama menjaga keamanan salah
satunya masyarakat sekitar yang ikut serta dalam
menjaga DAHANA,” ujar Daros memberikan
arahan. (SYA)
- No. 73 / September - Oktober 2015

Kementerian BUMN Hentikan Laporan
Berbasis Kertas
Surat edaran dengan Nomor : SE- 03 /
MBU/ 6/2015 ini disampaikan untuk seluruh
direksi BUMN yang berisi tentang penghentian
penyampaian data dan dokumen – laporan
berkala BUMN secara tercetak atau berbasis
kertas.
Surat edaran tersebut merupakan susulan
dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/
MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data,
Laporan, dan Dokumen Badan Usaha Milik
Negara Secara Elektronik, yang mewajibkan
BUMN menyampaikan data, laporan, dan
dokumen secara elektronik melaui sistem
informasi Kementerian BUMN.

Kebut program akurasi penyampaian
laporan dari BUMN, Kementerian BUMN
terbitkan surat edaran penghentian laporan
berbasis kertas.
Hal ini untuk mendukung
akurasi dan ketepatan waktu penyampaian
informasi terkait rencana kerja dan laporan
kinerja BUMN kepada Kementerian BUMN.
Selain itu, juga untuk mengoptimalkan
pemanfaatan sistem informasi yang telah
dibangun oleh Kementerian BUMN.

- No. 73 / September - Oktober 2015

“Direksi BUMN wajib menghentikan
penyampaian data dan dokumen/laporan
berkala secara tercetak (berbasis kertas) dan
wajib menyampaikan data dan dokumen/
laporan berkala secara elektronik melalui
Sistem Informasi di Kementerian BUMN secara
lengkap, akurat dan tepat waktu,” bunyi kutipan
salah satu point dari surat edaran tersebut.
Ini artinya tidak ada lagi penyampaian
laporan berkala dengan menggunakan
kertas. Seluruh data dan dokumen laporan
dari PT DAHANA (Persero) dan BUMN lainnya
ke Kementerian BUMN hanya melalui
sistem informasi yang telah disiapkan oleh
Kementerian BUMN. (sya)
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Site

Tim Dahana Site PT Semen Padang

Dahana Bangun OSP Pertama di Site
Tambang Semen
Guna melayani peledakan dengan produk
emulsi Dabex di pertambangan limestone di
PT Semen Padang, PT DAHANA (Persero) telah
membangun On Site Plant (OSP) di kawasan
pertambangan batu kapur di site PT Semen
Padang.
OSP yang telah dibangun di site PT Semen
Padang akan menghasilkan blend emulsion
70:30, dengan kapasitas produksi lebih kurang
1 ton per batch untuk memenuhi kebutuhan
emulsion blend PT Semen Padang. Sebelum
menggunakan produk Dabex, PT Semen
Padang menggunakan Anfo di pertambangan
batu kapurnya.

Indonesia. Sampai saat ini, seluruh perusahaan
semen di Indonesia menggunakan Anfo sebagai
bahan peledak di site tambangnya.
“Pemakaian Dabex di industri semen ini bisa
jadi angin segar bagi PT DAHANA yang memang
sedang gencar mengenalkan produk emulsinya
di industri sektor kuari,” terang Asep Maskandar.
Sebagaimana diketahui, produk emulsi
dikenal memiliki tingkat energi ledakan
yang lebih besar dan lebih tahan terhadap
air (lubang basah), ketimbang Anfo. Dengan

Untuk menunjang kegiatan di lapangan
dalam penggunaan Dabex, PT DAHANA
menggunakan satu truk Mobile Mixing Unit
(MMU) ukuran mini dengan kapasitas 6 ton .
Menurut GM Divisi Kuari & Konstruksi Asep
Maskandar, penggunaan Dabex oleh PT Semen
Padang merupakan yang pertama kalinya di
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Mobile Manufacturing Truck (MMT)
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kelebihan tersebut, penggunaan emulsi di
lapangan didapat per BCM hasil peledakan
lebih kompetitif dan fragmentasi batuannya
yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan ANFO,
sehingga dapat ekspansi geometri peledakan,
menghemat biaya pengeboran, menghemat
pemakaian accesories bahan peledak dan
efisiensi waktu karena tidak perlu ada kegiatan
dewatering dan proses pengisian yang cepat.
Di samping itu, dengan penggunaan
Non Electric Detonator sebagai asesoris
bahan peledak Dabex yang mirip selama ini
mampu menghasilkan tingkat getaran dan
suara lebih rendah dibanding Anfo, sehingga
meminimalkan efek buruk dari pertambangan
semen yang kerap dikeluhkan masyarakat
sekitar pertambangan.
Di Site PT Semen Padang ini, DAHANA
diperkuat oleh lima personil handal dan
berpengalaman di bidang peledakan. Menurut
Melandra, salah satu anggota tim DAHANA,
tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga
konsistensi OSP di sektor semen di Indonesia.
“Karena hal yang baru ada di dunia industri
semen di Indonesia dan merupakan contoh
untuk perusahaan semen lainnya,” terang
Melandra kepada Dfile.
Tidak menutup kemungkinan, ke depan
DAHANA akan melayani khususnya bahan
peledak emulsI untuk semua industri semen
yang berada di Indonesia.

Loading bahan peledak

On Site Plant (OSP)
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Plt. Dirut Bambang Agung membuka acara lomba HUT RI

Sambut HUT RI, DAHANA Beri Kadeudeuh Untuk
Masyarakat
Program yang diadakan di Kabupaten
Subang meliputi sembako murah, nonton
bareng layar tancap bersama masyarakat,
upacara peringatan HUT RI, bantuan SMK dan
permainan rakyat.
“Kami ingin berbagi kegembiraan dengan
masyarakat. Contohnya acara nonton bareng
layar tancap, kami siapkan banyak doorprize
untuk masyarakat. Kami juga memberikan
kadeudeuh (kado: red) dalam bentuk bantuan
SMK dan Sembako Murah, semoga membantu,”
ujar Mamat.
PT DAHANA (Persero) memberikan
‘kadeudeuh’
buat
masyarakat
dalam
menyambut HUT RI ke-70 pada 17 Agustus
2015. Rangkaian acara 17an mulai dari sembako
murah hingga nonton film layar tancap bareng
masyarakat.
“Kami
menyelenggarakan
rangkaian
kegiatan peringatan HUT RI ke-70. Kegiatan ini
sesuai dengan tema BUMN Hadir untuk negeri,”
tutur Mamat Ruhimat, Sekretaris Perusahaan PT
DAHANA (Persero).
Menurut Mamat, rangkaian program ini
dikoordinir oleh Kementerian BUMN RI dengan
membentuk kepanitiaan wilayah di setiap
propinsi.
“Sebagian program kami adakan di
Kabupaten Subang, tempat kantor pusat kami
berada. Lainnya bergabung dengan BUMN
yang ada di Jawa Barat dalam acara bersama,”
terang Mamat.
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Acara-acara yang digelar dalam rangkatan
HUT RI ke-70 oleh PT DAHANA sebagai berikut:
•

Upacara Peringatan HUT RI tanggal 17
Agustus 2015

•

Jalan Sehat 8 Km, bergabung dengan
BUMN se-Jabar di Bandung

•

Bantuan penambahan fasilitas komputer
SMK

•

Bedah rumah veteran, bergabung dengan
BUMN se-Jabar

•

Pemutaran film layar tancap bersama
masyarakat

•

Penjualan sembako murah, diskon 70%
pada masyarakat

•

Kegiatan lomba tradisional yang diikuti
masyarakat
- No. 73 / September - Oktober 2015

Kado dari DAHANA untuk SMKN Cibogo
Tahun 2006 sekolah ini berdiri, berawal dari
sekolah jauh SMKN 2 Subang, pada akhir 2014
status dan namanya pun berganti menjadi SMK
Negeri Cibogo. Sekolah ini berada sebelah
timur Kantor Manajemen Pusat (Kampus) PT
DAHANA (Persero), berdekatan dengan rumah
dinas karyawan DAHANA.
Sejak berdirinya Kawasan Energetic Material
Center (EMC) PT DAHANA (Persero), sekolah
ini pun tidak luput dari perhatian DAHANA.
Keberadaan DAHANA pun menjadi harapan
bagi sekolah ini.
Ardy Mulyono, Wakil Kepala Sekolah SMKN
Cibogo mencoba menuturkan tentang peranan
DAHANA dalam ikut serta membangun
sekolahnya.
Menurutnya, perusahaan plat
merah ini sampai saat ini masih senantiasa
peduli terhadap dunia pendidikan.
“Alhamdulillah sampai saat ini DAHANA
terus membantu sekolah. Hampir setiap tahun
DAHANA selalu memberi bantuan kepada kami,”
tutur Ardy kepada Dfile. Selasa (25/8).
Ardy pun menyebutkan beberapa bantuan
yang pernah diberikan DAHANA diantaranya
laptop dan papan tulis.

Kali ini pun, SMKN Cibogo kembali mendapat
bantuan dari DAHANA berupa komputer.
Bantuan tersebut merupakan “kadeudeuh” yang
diberikan DAHANA dalam rangka HUT RI ke-70
dan HUT DAHANA ke 49.
Sebelumnya,
penyerahan
satu
unit
komputer ini dilakukan secara simbolis kepada
pihak SMKN Cibogo oleh Plt. Direktur Utama
PT DAHANA (Persero) Bambang Agung dalam
upacara HUT Proklamasi RI ke-70 pada senin, 17
Agustus 2015. Namun pemberian bantuan unit
komputer diserahkan oleh Seketaris Perusahaan
Mamat Ruhimat dan diterima langsung oleh
Wakil kepala Sekolah SMKN Cibogo Ardy
Mulyono di Kampus DAHANA.
“Kali ini kami menerima bantuan komputer,
yang nantinya akan dipergunakan untuk
keperluan belajar siswa untuk melatih
keterampilan mereka,” kata Ardy.
Untuk mengembangkan sekolah dan
siswanya, Ardy berharap kedepan muridnya bisa
melakukan prakerin –Praktek Kerja Lapangan
(PKL) di DAHANA. Sampai saat ini pihak sekolah
senantiasa berkordinasi dan berkomunikasi
dengan pihak DAHANA dalam bahasan
penggunaan lahan untuk keperluan praktek
siswa dalam bidang pertanian. (SYA)

Sekretaris Perusahaan Mamat Ruhimat menyerahkan bantuan komputer ke SMKN Cibogo
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DAHANA Berbagi Warga pun Sumringah

Plt Dirut Bambang Agung menyerahkan bantuan secara simbolis

Selepas
pelaksanaan
upacara peringatan HUT
RI ke-70 yang digelar
dilapangan sepak bola
DAHANA, Senin (17/8)
Nampak tiga orang ini
wajahnya begitu sumringah,
ketiganya adalah kepala dusun yang berada di
Desa Sadawarna. Namun sesekali menampakan
mimik kebingungan, dialah Bidin, Yayat Hidayat,
dan Anda.
Bidin adalah kepala dusun Dukuh, yang ikut
serta dalam upacara dan mewakili warganya
secara simbolis mendapat paket sembako
murah untuk diserahkan kepada warganya
yang tersebar di tiga Rukun Warga (RW).
“Dengan paket sembako murah di pasar
murah yang diadakan oleh DAHANA, ini
sudah sangat bagus, karena menunjung juga
pada kesejahteraan warga. Jika dibandingkan
dengan kita beli, ya lebih jauh harganya dengan
pasar murah ini,” ujar Bidin.
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Namun dibalik kebahagiaannya, Yayat
Hidayat yang mewakili Kepala Dusun Cikareo
mengungkapkan kebingungannya, pasalnya
paket murah yang ada cukup terbatas dan tidak
memenuhi seluruh kuota jumlah KK (Kepala
Keluarga) yang berada didusunnya.
“Pada dasarnya kami sangat berterima kasih
kepada PT DAHANA yang telah menggelar pasar
murah dan telah peduli kepada warga, namun
kami suka bingung mendistribusikannya,
karena belum bisa merata semua kebagian,
ini terkadang menjadi kendala bagi kami,” kata
Yayat kepada Dfile.
Yayat berharap kedepan pasar murah yang
gelar DAHANA jumlah paketnya bisa sama rata
dengan jumlah warga per KK yang ada di desa
Sadawarna. Pada pasar murah kali ini DAHANA
menyiapkan 1000 paket sembako yang tiap
paketnya senilai Rp, 100.000.- namun di jual
dengan harga Rp. 30.000,- yang isinya ; beras,
minyak goreng dan gula pasir.
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Simbolis bantuan komputer untuk SMK
Anda, kepala Dusun Sadawarna pun
mengatakan hal yang sama, meski terbatas
dirinya mengaku cukup terbantu dengan
adanya pasar murah ini.

Sekretaris Desa Sadawarna, Syamsudin
mengatakan bahwa desanya mendapat
bantuan 1000 paket sembako murah dari
Dahana yang harus disebarkan ke warganya.

“Ini sangat membantu kami, dengan harga
murah kita mendapatkan sembako lebih
karena ada subsidi. Ya meski jumlahnya masih
terbatas,” ungkap Anda.

“Kami sebar paket sembako ke setiap dusun
melalui RW, meski terbatas, kami sudah sangat
terbantu dan berterimakasih pada DAHANA,”
terang Syamsudin saat tengah mendistribusikan
paket sembako di Bale Dahana, (18/8).

Bidin pun menambahkan, jika melihat dari
kegiatan-kegiatan yang telah digelar DAHANA
dalam memperingati HUT RI ini sudah cukup
bagus untuk membangun kebersamaan
dengan warga.
“Kalo melihat seperti ini, DAHANA dan
lingkungan sudah ada kebersamaannya,” kata
Bidin.

Abidin, Dukuh

Yayat, Cikareo
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Holly Alifiah, Senior Manager Pelayanan
Korporasi Dahana mengatakan bahwa biasanya
pasar murah DAHANA ini biasa digelar di bulan
Oktober, namun untuk tahun ini dimajukan ke
bulan Agustus. “Pasar murah biasanya digelar
pas memperingati HUT DAHANA, tapi tahun
ini kami majukan sekaligus memperingati HUT
RI dan juga masih dalam rangkaian acara HUT

Anda, Sadawarna
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CSR

Nonton Layar Tancap Bertabur Hadiah
Sore itu, langit berwarna jingga, matahari
tengah condong ke sebelah barat, hampir
tenggelam dalam ufuk. Di sebelah timur Kantor
Manajemen Pusat PT DAHANA (Persero),
tepatnya dilapangan sepakbola milik DAHANA,
ramai dipenuhi oleh warga masyarakat Desa
Sadawarna, tua muda dan anak-anak pun ikut
menyemut berbaris rapih ditepian lapangan.
Salah seorang warga ketika
mengungkapkan bahwa dirinya
mengambil kupon undian doorprize.

ditanya
tengah

“Ini lagi ngambil kupon undian hadiah dari
DAHANA, buat nanti malam pas nonton layar
tancap,” ujar Asih (45 ) warga Dusun Cikareo.
Minggu (16/8).
Selain Asih, Iyus Kurnia (40) warga Dusun
Sadawarna, ikut serta mengantri bersama
istri dan anaknya untuk mendapat kupon
undian berhadiah. Iyus mengatakan, hal ini
menurutnya adalah pertama kalinya, kupon
undian tapi untuk nonton layar tancap.
“Biasanyakan ada kupon berhadiah itu kalau
kegiatannya gerak jalan santai, tapi sekarang
mah pas nonton film layar tancap,” terang Iyus.
Juli Jajuli, Humas PT DAHANA (Persero)
menerangkan bahwa pembagian kupon

berhadiah ini adalah untuk mengajak warga
masyarakat Desa Sadawarna ikut serta
memeriahkan HUT RI ke-70 dengan menonton
film bertema nasionalisme dengan judul film
‘Garuda di Dadaku’.
“Lebih dari seribu kupon yang telah kami
bagikan kepada warga untuk diundi pada saat
nonton film,” kata Juli Jajuli.
Kegiatan yang digelar DAHANA ini
mendapat apresiasi dari warga, selain mereka
berburu hadiah, wargapun bisa berkumpul ikut
memeriahkan peringatan HUT Proklamasi RI ke70.
“Kegiatan ini sangat bagus, kami jadi bisa
kumpul dengan warga lainnya, filmnya mau
bagus atau tidak yang penting kami akhirnya
bisa kumpul ikut meramaikan hut RI,” terang
Deden, warga Dusun Dukuh.
Kegiatan nonton layar tancap ini merupakan
rangkaian kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri
yang digagas Kementerian BUMN untuk
memeriahkan HUT RI ke-70. Untuk kegiatan
nonton film ini, DAHANA telah menyiapkan
Doorprize untuk warga desa Sadawarna,
diantaranya, kipas angin, sepeda gunung dan
lemari es dan juga hadiah hiburan lainnya. (SYA)

Antusiasme warga mengantri kupon doorprize
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Plt Dirut Bambang Agung memberikan sambutan

Nonton Film DAHANA Bareng Warga
Sadawarna
Peringati hari ulang tahun Proklamasi RI ke70, PT DAHANA (Persero) menggelar acara
nonton film yang bertajuk nasionalisme. Acara
yang digelar minggu malam (16/8) mendapat
antusiasme dari ratusan warga dari Desa
Sadawarna. Tua, muda, dan anak-anak ikut
serta nonton film bareng dihelat di lapangan
sepak bola DAHANA, Desa Sadawarna, Cibogo,
Subang.

Nampak hadir para pejabat PT DAHANA,
mereka ikut serta duduk lesehan bersama
warga menyaksikan layar tancep. Plt. Direktur
Utama PT DAHANA Bambang Agung dalam
sambutannya mengungkapkan bahwa dengan
nonton bersama film nasionalisme ini mampu
membangkitkan rasa nasionalisme warga
untuk bersama-sama membangun negeri.

Layar tancap ini menampilkan film Garuda di
Dadaku, film yang berkisah tentang perjuangan
seorang anak yang gemar sepak bola dan ingin
mengambil bagian menjadi tim nasional dan
mengharumkan nama bangsa.

“Dengan hadirnya DAHANA di Subang, DAHANA
harus bermanfaat untuk warga Subang, dan
harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat
Subang. DAHANA sangat senang sekali
bisa berkumpul dan bersama warga untuk
memperingati hut RI,” ujar Bambang Agung.

Sebelum pemutaran film Garuda di Dadaku,
diputar juga film Company Profile DAHANA,
video yang menjelaskan perusahaan Dahana.
“Agar warga tidak bertanya-tanya apa itu
DAHANA, kesempatan ini kami pun putar film
tentang DAHANA,” ujar Juli Jajuli, Humas PT
DAHANA (Persero).
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Tidak hanya warga yang ikut serta dalam acara
ini, nampak hadir pula perwakilan perusahaan
BUMN lainnya seperti PT PINDAD, PT Dirgantara
Indonesia dan PT TELKOM.
Tepat tengah malam, pemutaran film pun
berkahir dan acara ini pun ditutup dengan
pengundian kupon berhadiah. (SYA)
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File liputan

RITECH EXPO 2015

Memamerkan Teknologi Temuan Anak Bangsa
Siang itu, 7 Agustus 2015 di bilangan
senayan tepatnya di Lapangan D PSSI, tengah
berlangsung pameran Research, Innovation,
and Technologi Exhibition (Ritech) Expo.
Pameran tahunan ini merupakan rangkaian
peringatan Hari Kebangkitan Teknologi
Nasional (Hakteknas) ke-20.
Perhelatan ini dibuka oleh Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek
Dikti), M. Nasir dengan mengangkat tema
“Inovasi Iptek untuk Daya Saing Bangsa”.
Dalam sambutannya Nasir menyampaikan
bahwa jika teknologi suatu bangsa tidak
maju, maka martabat bangsa itu dinilai serupa
dengan kondisi bangsa itu sendiri.
“Oleh karena itu, teknologi harus
mendapatkan perhatian khusus oleh bangsa
kita”, ujarnya.
Nasir juga menerangkan, inovasi-inovasi
yang ditemukan anak bangsa diharapkan bisa
memberikan manfaat, terutama, memberikan
manfaat secara ekonomis. Maksudnya, terdapat
manfaat bagi masyarakat dan nilai tambah di
dalamnya.
Ritech Expo
ini bertujuan khusus
untuk menarik para investor agar dapat
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memanfaatkan hasil riset dari para peneliti.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat
mendorong pemanfaatan hasil-hasil inovasi
untuk peningkatan daya saing industri.
Pameran yang berlangsung hingga 10
Agustus 2015 ini dan diikuti oleh 70 booth
dari berbagai lembaga yang memamerkan
hasil-hasil riset dan inovasi terbarunya, tak
ketinggalan pula PT DAHANA (Persero) ikut
berperan serta dalam ajang ini, dengan
memenempati stand no.35.
DAHANA memamerkan hasil karya
unggulannya. Beberapa diantaranya bomb
P 100 Live untuk pesawat sukhoy, Roket
RHAN 122 yang merupakan project bersama
konsorsium roket nasional, dan juga bahan
peledak komersial lainnya.
Untuk bidang riset, DAHANA telah berhasil
menghasilkan lebih dari 20 karya HAKI.
Temuan-temuan tersebut telah diaplikasikan
dalam kegiatan operasi perusahaan. Salah
satunya jenis bahan peledak Dabex for reactive
ground (FRG) sebagai solusi untuk jenis batuan
reaktif yang dapat memicu bahan peledak
bereaksi lebih cepat.
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BUMN Tunjukkan Indonesia Hebat
Kementerian BUMN menggelar Pameran
Indonesia Hebat 2015 dalam rangka
memperingati HUT RI ke-70. Acara yang dihelat
di Parkir Selatan Senayan ini berlangsung
selama tiga hari, 21 – 23 Agustus 2015.
Menteri Badan Usaha Milik
(BUMN) Rini Soemarno mengatakan
pameran Indonesia Hebat menjadi
untuk menunjukkan kemajuan BUMN
masyarakat.

Negara
bahwa
wadah
kepada

Pameran ini sendiri adalah perwujudan
BUMN hadir untuk negeri khususnya kita
semua akan memperlihatkam kemajuan dan
pencapaian lebih dari 60 BUMN, katanya.

BUMN, tuturnya, harus memberi manfaat
sebesar-besarnya
kepada
masyarakat
luas melalui peran BUMN sebagai agen
pembangunan maupun program tanggung
jawab sosial dan program kemitraan dan bina
lingkungan.
Di berharap semakin banyak BUMN yang
mampu bersaing di kancah dunia internasional.
Sinergi antar-BUMN juga semakin kuat untuk
mendorong kesejahteraan masyarakat, katanya.
“Semoga pameran ini memberikan manfaat
bagi kita semua,” katanya.

“Pencapaian ini akan menjadi modal bagi
BUMN dalam menghadapi persaingan global,
apalagi akhir tahun ini kita akan menghadapi
masyarakat ekonomi ASEAN,” ujarnya dalam
kata sambutan pembukaannya (21/08).

PT DAHANA (Persero) turut ambil bagian
dalam ajang ini dengan menampilkan bahan
peledak asli buatan Indonesia. Selain bahan
peledak untuk sektor komersial, DAHANA juga
menampilkan bahan peledak untuk pertahanan
seperti dayagel sivor dan bom P 100 Live untuk
pesawat sukhoy.

Rini berharap melalui pameran tersebut
masyarakat bisa menilai kesiapan BUMN dalam
memasuki persaingan di global. BUMN bukan
sekadar alat negara untuk mencari keuntungan
melalui sumbangan dividen maupun pajak
kepada negara.

“Banyak pencapaian DAHANA dalam
bidang riset dan telah diaplikasikan dalam
operasi perusahaan. Dan itu perlu ditunjukkan
kepada masyarakat melalui pameran ini. Kita
tunjukkan Indonesia itu hebat,” tutur Susilo
Hertanto, Direktur Keuangan & SDM.

Direktur Keuangan & SDM Susilo Hertanto saat mengunjungi Booth DAHANA
- No. 73 / September - Oktober 2015
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Santai

Kisah Air dan Besi
Ada dua buah benda yang bersahabat karib
yaitu besi dan air. Besi seringkali berbangga
akan dirinya sendiri. Ia sering menyombong
kepada sahabatnya : “lihat ini aku, aku kuat dan
keras. aku tidak seperti kamu yang lemah dan
lunak.” Air hanya diam saja mendengar tingkah
sahabatnya.
Suatu hari besi menantang air berlomba
untuk menenembus suatu gua dan mengatasi
segala rintangan yang ada di sana. Aturannya :
“barang siapa dapat melewati gua itu dengan
selamat tanpa terluka maka ia dinyatakan
menang.”

santai dan karena bentuknya yang bisa berubah
ia bisa dengan leluasa tanpa terluka mengalir
melalui celah-celah itu.
Score air dan besi 2:0.
Rintangan ketiga ialah mereka harus dapat
melewati suatu lembah dan tiba di luar gua.
Besi kesulitan mengatasi rintangan ini, ia
tidak tahu harus berbuat apa, dan akhirnya ia
berkata kepada air : “Score kita 2:0, aku akan
mengakui kehebatanmu jika engkau dapat
melalui rintangan terakhir ini!”.

Rintangan pertama mereka ialah mereka
harus melalui penjaga gua itu yaitu batu-batu
yang keras dan tajam. Besi mulai menunjukkan
kekuatannya, ia menabrakkan dirinya ke batubatu itu. Tetapi karena kekerasannya, batubatuan itu mulai runtuh menyerangnya dan
besipun banyak terluka disana sini karena
melawan batu-batuan itu.

Airpun segera menggenang sebenarnya ia
pun kesulitan mengatasi rintangan ini, tetapi
kemudian air membiarkan sang matahari
membantunya untuk menguap. Ia terbang
dengan ringan menjadi awan, kemudian dengan
bantuan angin yang meniupnya keseberang
dan mengembunkannya maka air turun sebagai
hujan.

Air melakukan tugasnya, ia menetes sedikit
demi sedikit untuk melawan bebatuan itu, ia
dengan lembut mengikis bebatuan itu sehingga
bebatuan lainnya tidak terganggu, ia hanya
melubangi seperlunya saja untuk lewat tetapi
tidak merusak yang lainnya.

Air menang telak atas besi dengan score 3:0.

Score air dan besi 1:0 untuk rintangan ini atas
kemenangan air.
Rintangan kedua mereka ialah mereka harus
melalui berbagai celah sempit untuk tiba di
dasar gua.
Besi mengubah dirinya menjadi mata
bor yang kuat dan ia mulai berputar untuk
menembus celah-celah itu. Tetapi celah-celah
itu cukup sulit untuk ditembus, semakin keras
ia memutar memang celah itu semakin hancur
tetapi ia pun juga semakin terluka.
Air dengan santainya merubah dirinya
mengikuti bentuk celah-celah itu. Ia mengalir
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Pelajaran yang kita dapatkan dari sini,
jadikanlah hidupmu seperti air. Air dapat
memperoleh sesuatu dengan kelembutannya
tanpa merusak dan mengacaukan karena
dengan sedikit demi sedikit ia bergerak tetapi ia
dapat menembus bebatuan yang keras.
Ingat, hati seseorang hanya dapat dibuka
dengan kelembutan dan kasih, bukan dengan
paksaan dan kekerasan. Kekerasan hanya
menimbulkan dendam dan paksaan hanya
menimbulkan keinginan untuk membela diri.
Air selalu merubah bentuknya sesuai dengan
lingkungannya, ia fleksibel dan tidak kaku karena
itu ia dapat diterima oleh lingkungannya. Dan
sekalipun air mengalami suatu kemustahilan
untuk mengatasi masalahnya, ia tidak
mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga
ia mengalami mujizat, dan dikaruniakan
kemampuan untuk merubah dirinya menjadi
uap.
- No. 73 / September - Oktober 2015

Humor
Cara Menelepon Pada Masa
Lampau

"Saya pikir ada as yang patah." untuk nunjukin kalau Bunga
perhatian;
Insinyur Kimia mengatakan,
Aku sekeluarga baru-baru
"Mendengar cara mesin mobil Bunga : “54y4n9, L491 p4?”
ini pergi meninjau sebuah
(dengan SMS gaul alay)
ini tersendat-sendat, saya
museum komunitas, di dalam
berpikir
mobil
ini
kehabisan
museum itu terdapat sebuah
Asep : (Kebingungan) dan
bensin."
pesawat telepon model lama
balik SMS “Sayang, kamu
berikut papan sambungannya.
SMS pakai kalkulator ya, kok
Insinyur Listrik mengatakan,
SMS-nya angka semua?”
"Saya
pikir
ada
masalah
di
busi
Untuk bisa menghayatinya,
para pengunjung museum
dan ada sesuatu yang salah
diperbolehkan coba
Bunga: “????”
dengan sistem listriknya."
menggunakannya dengan
bebas secara bergiliran.
Sesudah menyaksikannya
dengan penuh perhatian,
Sofia, anak perempuanku
yang berumur 4 tahun merasa
sangat tertarik.
Kami coba menjelaskan
kepadanya: pada beberapa
puluh tahun yang lalu,
kita bertelepon harus
menghubungi operator lebih
dulu, minta dia menancapkan
kabel telepon ke suatu steker
tertentu, dengan demikian
telepon yang kita minta itu
baru bisa nyambung.

Ketiganya menoleh ke insinyur
Berkelahi Karena Membela
komputer dan berkata,
Anak Kecil
"Bagaimana menurutmu?"
Insinyur Komputer
mengatakan, "Saya pikir untuk
mengetahui apa yang terjadi,
kita semua harus keluar dan
masuk kembali."
SMS Memakai Kalkulator
Asep adalah seorang pemuda
desa yang umurnya 17 tahun,
berpacaran dengan Bunga
gadis kota yang berumur 17
tahun.

Kemudian isteriku pura-pura
sedang mengoperasikan
sentral telepon, Sofia
menyusul mengangkat
Pada malam pertama jadian Si
gagang telepon antik itu dan
Bunga mengirim SMS ke Asep
menanya: "Mami, Bisakah
Mami bantu menyambungkan
aku ke internet?"

Tono pulang dari sekolah
dengan mata hitam dan
bibir berdarah.
Ibunya menghela napas,
"Oh, Tono. Kamu barusan
berkelahi lagi?!!"
"Tapi, Bu," isak Tono, "Aku
hanya menjaga anak kecil
yang dipukuli oleh seorang
anak yang lebih besar."
"Yah," kata Ibu, "Kamu
memang berani. Siapa anak
kecil itu?"
"Aku, Bu..."

Insinyur dan Mobil Mogok
Suatu hari, seorang Insinyur
Mesin, Insinyur Listrik,
Insinyur Kimia dan Insinyur
Komputer berkendara di
jalan dalam mobil yang
sama. Tiba-tiba, mobil
mogok.
Insinyur Mesin mengatakan,
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Blit z
BUMN Hadir Untuk Negeri
Subang, 16 - 17 Agustus 2015

Baligho Promosi

Anak-anak menunjukkan kupon doorprize

Antrian kupon doorprize

Suasana Saat Nonton Layar Tancap

Suasana Saat Nonton Layar Tancap

Penyerahan Doorprize oleh Perwakilan Telkom

Sekper Mamat Ruhimat menyerahkan
Doorprize Kulkas

Kunjungan BUMN Telkom, PT DI dan Pindad

Tim Dahana dalam jalan sehat di Telkom
Bandung

Tim Dahana turut serta Upacara di Telkom
Bandung
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Lomba bakiak

Memasukan pensil ke dalam botol

Berhasil meraih hadiah panjat pinang

Tarik tambang

Panjat pinang

Simbolis Sembako Murah untuk warga

Upacara HUT RI
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Latihan Dasar Kepemimpinan
Subang, 10 - 14 Agustus 2015

Saat kebersamaan sesi makan siang

Ujian kekompakan team

Bersiap Caraka Malam

Seusai Caraka Malam

Lulus Latsarpim
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Kunjungan Adaro ke DAHANA
Subang, 14 Agustus 2015

Foto bersama sebelum bertanding

Rombongan mengitari Kampus DAHANA

Mengunjungi Pabrik Non Electric Detonator

Sambutan sebelum pertandingan
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N IEM
National Institute of Energetic Material

LOW RC - LOW ENERGI
Oleh :
Sudirjo Heru Krisnawan
Manajer Pengadaan & Umum Divisi Kuari & Konstruksi
Sebagai bagian dari laporan rencana tindakan perbaikan fragmentasi peledakan
pada orebody di Site Project Seruyung, 23 – 26 Juni 2015

yang akhirnya membentuk endapan mineral
ekonomis termasuk Au dan Ag.

Fig.1
Litologi higt sulfidation mineralogi orebody,
vuggy silisified, porous, memiliki kekerasan dan
density tinggi - Seruyung 24 Juni 2015

Genesa Endapan Emas – Seruyung & Latar
Belakang Masalah
Genesa mineralisasi emas di Seruyung
tergolong pada endapan mineral epithermal
dengan klasifikasi sulfida tinggi (high
sulfidation) yang terbentuk oleh sistem aktifitas
fluida hidrothermal yang berasal dari intrusi
magmatig. Fluida/larutan sisa magma dominan
bersifat asam dengan membawa mineral mineral dasar bergerak secara vertikal dan
horizontal menembus rekahan – rekahan /
zona lemah pada batuan induk (host rock) pada
suhu relatif tinggi (200-300 ºC) dengan melalui
mekanisme pengendapan mineral - mineral
bijih pada jebakan urat dan menghasilkan
suatu karakteristik zona alterasi / ubahan
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Struktur asosiasi batuan alterasi endapan
epitermal terlihat diantaranya urat breksi,
vuggy kuarsa serta silifikasi. Litologi ini (fig. 1)
memiliki kekerasan dan density yang tinggi
dengan rekahan - rekahan minor sekunder yang
yang membentuk blok – blok pada proses akhir
peledakan (fig. 3).
Zonasi endapan emas ini yang terlihat pada
orebody dengan karakteristik kekerasan yang
tinggi sedangkan waste material yang ada di
sekitarnya memiliki kekerasan sedang dengan
klasifikasi batuan hingga tanah.
Hal ini memiliki andil sebagai parameter
hasil peledakan dengan fragmentasi yang
kurang baik pada zona orebody (tidak masuk
range sesuai permintaan fragmentasi yang
di harapkan). Sementara peledakan di waste
tidak terlihat bermasalah hanya dengan energi
peledakan (powder factor) rendah.
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Lokasi Peledakan & Fragmentasi
Rata – rata peledakan waste adalah sekitar pada range 60 -70 % dari total volume peledakan dan
peledakan
ore kisaran
30 – 40 % dari volume peledakan. Hasil fragmentasi pada peledakan waste adalah
Lokasi
Peledakan
& Fragmentasi
baik namun memiliki masalah pada peledakan di orebody, fig. 2. Kisaran fragmentasi di ore di atas 20
Rata –%rata
peledakanre-sizing
waste adalah
sekitar padabreaker sebelum masuk ke crusher.
dan memerlukan
dengan menggunakan
range 60 -70 % dari total volume peledakan dan
peledakan ore kisaran 30 – 40 % dari volume
peledakan. Hasil fragmentasi pada peledakan
waste adalah baik namun memiliki masalah pada
peledakan di orebody, fig. 2. Kisaran fragmentasi
di ore di atas 20 % dan memerlukan re-sizing
dengan menggunakan breaker sebelum masuk
ke crusher.

Fig.2
Lokasi peledakan tanggal 23 Juli 2015
Fig.3
Hasil peledakan dengan fragmentasi yang besar
dengan minor jointing rapat
serta bekas lubang ledak yang utuh pada
peledakan tanggal 23 Juli 2015

Fig.3 Data Peledakan dan Pengukuran VoD DABEX®
danjointing
pengambilan
data peledakan
Hasil peledakan dengan fragmentasi yangPengukuran
besar dengan minor
rapat
Lokasi peledakan tanggal 23 Juli 2015
dan
VoD
handak
mulai
dari
tanggal
13 – 20 Juni
serta bekas lubang ledak yang utuh pada peledakan tanggal 23 Juli 2015
Fig.2

2015. Contoh data peledakan pada tanggal 16
Juni 2015 serta hasil pengukuran VoD terlampir.

Data Peledakan dan Pengukuran VoD DABEX®

Pengukuran dan pengambilan data peledakan dan VoD handak mulai dari tanggal 13 – 20 Juni 2015.
Contoh data peledakan pada tanggal 16 Juni 2015 serta hasil pengukuran VoD terlampir.

Tabel 1
Contoh record data peledakan tanggal 16 Juni 2015
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Grafik 1
Grafik Output VoD Recorder - 16 Juni 2015
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Tiga point utama yang menjadi focus pada evaluasi adalah :

File liputan

1. Energi Confinement
2. Energi Level
3. Energi Distribusi

No Tgl
Zone Geometri di Lapangan
Event
L B S T C T’ C’
1 13 Juni Waste 6 4.5 5.2 2 4 1.4 4.6
5.3 3.1 3.6 2.1 3.2 0,7 4.6
2 14 Juni Ore

Hasil Evaluasi
PF
VD% VOD
0.31 67/76 4317
0.59 60/86 4022

RC
1
0.6

3

15 Juni Ore

4.8 3.1 3.6 1.6 3.2 1.8 3.1

0.65

66/64

4460

1.2

4
5

16 Juni Waste 5.8 4.5 5.2 2.5 3.3 2.2 3.4
20 Juni Waste 5.8 4.5 5.2 1.7 4.1 2.1 3.8

0.26
0.32

73/59
70/65

4694
4626

1.46
1.4

KET
Unconfine
Unconfine,
Liner 3.5’
Unconfine,
Bogor 20-50 Cm
Confine
Confine
Bocor 30-60 Cm

Tabel 2
Evaluasi data peledakan pada tanggal 13 – 20 Juni, Seruyung
Tabel 2
Evaluasi dari data peledakan pada peledakan tanggal 13 s/d 20 Juni 2015, pengukuran VoD, inspeksi
Evaluasi data peledakan pada tanggal 13 – 20 Juni, Seruyung
lapangan serta hasil evaluasi (tabel 2) dapat di dampaikan beberapa hasil sebagai berikut :
1. Besaran VoD / energi level bahan peledak di dalam lubang meiliki energi yang besar pada nilai relative
confiment yang baik pada tanggal 16 dan 20 Juni 2015.
2. Menghindari nilai RC yang rendah karena menunjukkan nilai energi level yang rendah sesuai dengan
hasil pengukuran VoD peledakan pada tanggal 14.
Evaluasi
Data dan
Inspeksi
density dropfragmentasi
pada peledakan
3. Vertical
energi
distribusi akan tidak bekerja dengan 4.baik Terjadi
untuk menghasilkan
yang
tanggal
13
dan
14
Juni 2015 yang
Tiga point
utama
focus pada
diinginkan
jikayang
nilai RCmenjadi
adalah kecil.
mengakibatkan significan turunnya
evaluasi adalah :
4. Terjadi density drop pada peledakan tanggal 13 dan 14 Juni
yangnilai
mengakibatkan
significan
nilai2015
RC dan
VOD.
turunnya
nilai
RC
dan
nilai
VOD.
1. Energi Confinement
2. Energi
Level
Masukan
Tindakan
Perbaikan

Masukan Tindakan Perbaikan

Dari evaluasi yang telah dilakukan maka perlu
dilakukan beberapa tindak perbaikan sebagai
Dari evaluasi yang telah dilakukan maka perlu dilakukanberikut
beberapa
tindak perbaikan sebagai berikut :
:
3.

Energi Distribusi

1. Kontrol
parameter
padastemming
peledakan
1. Kontrol
parameter
RC pada
orebody dengan
penetapan
panjang RC
kolum
Evaluasi
dari data
peledakan
padapeledakan
peledakan
orebody dengan penetapan panjang
4 Inc dan
diameter 3,5 Inc.
tanggal adalah
13 s/d2,1
20meter
Juni untuk
2015, diameter
pengukuran
VoD,1,8 meter untukkolum
stemming adalah 2,1 meter
2. Kontrol
material
danhasil
panjang
kolum stemming,
energi level
inspeksi
lapangan
serta
evaluasi
(tabel untuk memperoleh
untuk diameter
4 optimum.
Inc dan 1,8 meter
2) dapat
di dampaikan
beberapa
sebagai
3. Keberhasilan
peledakan
tidakhasil
harus
selalu dengan peningkatan
powder
faktor
karena bersifat
untuk diameter 3,5 Inc.
berikut :relatif dan tergantung parameter lainnya.
2. Kontrol material dan panjang kolum
4. Usulan geometri peledakan yang baik telah disampaikan
dengan mengupayakan nilai vertikal
stemming, untuk memperoleh energi
energi distribusi sebesar ±70 % dengan nilai RC 1,4 dengan
free face 2 (peledakan jenjang)
level optimum.
dengan
kedalaman
lubang
adalah
±7
meter
untuk
diameter
lubang
peledakan 4 inch.
1. Besaran VoD / energi level bahan
3. Keberhasilan peledakan tidak harus
peledak di dalam lubang meiliki
selalu dengan peningkatan powder
energi yang besar pada nilai relative
faktor karena bersifat relatif dan
confiment yang baik pada tanggal 16
tergantung parameter lainnya.
dan 20 Juni 2015.
4. Usulan geometri peledakan yang
2. Menghindari nilai RC yang rendah
baik telah disampaikan dengan
karena menunjukkan nilai energi level
mengupayakan nilai vertikal energi
yang rendah sesuai dengan hasil
distribusi sebesar ±70 % dengan nilai
pengukuran VoD peledakan pada
RC 1,4 dengan free face 2 (peledakan
tanggal 14.
jenjang) dengan kedalaman lubang
3. Vertical
energi
distribusi
akan
adalah ±7 meter untuk diameter
tidak bekerja dengan baik untuk
lubang peledakan 4 inch.
menghasilkan
fragmentasi
yang
diinginkan jika nilai RC adalah kecil.
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Sisi Lain Dahana

Kemarau, Dahana Waspada Kebakaran
Musim kemarau yang sudah berlangsung
beberapa bulan membuat banyak tanaman
mengering. Potensi bahaya kebakaran lahan
semakin besar. Alarm tanda bahaya pun mulai
berdering.

“Kita sudah instruksikan semua personil
untuk memantau situasi dan kondisi. Selain
berpatroli, kita tugaskan juga personil naik ke
manara air untuk meninjau keadaan, ditakutkan
ada titik api,” terang Diman kepada Dfile.

PT DAHANA (Persero) yang berlokasi di
Kabupaten Subang yang memiliki luas lahan
hampir 600 hektar tak luput dari kekeringan.
Tanaman, rumput dan ilalang nampak
menguning. Kondisi itu terlihat jelas di area
halaman Kampus Dahana, di dalam Ring 1
bahkan di zona terluar DAHANA.

Diman pun berpendapat, untuk menjaga
lingkungan dari bahaya kebakaran, maka perlu
adanya kepedulian sesama untuk bersama
memantau keadaan sekitar. Sebagai salah
satu bentuk kewaspadaan, mobil pemadam
kebakaran pun dipersiapkan dan ditempatkan
di area yang strategis.

Kondisi kekeringan ini membuat ‘pasukan
pemelihara tanaman’ bekerja ekstra keras
dengan menyiraminya secara rutin. Namun
ada satu hal yang menjadi perhatian khusus
DAHANA kala musim kemarau seperti ini,
waspada kebakaran. Rumput dan ilalang serta
tumbuhan lainnya yang ikut mengering bisa
saja dengan mudah terbakar yang berdampak
terjadi kebakaran lahan.

“Mobil damkar sudah disiapkan. Begitupun
dengan personilnya sudah siaga,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi kebakaran lahan,
DAHANA telah mengerahkan tim keamanan
untuk siaga dan waspada kebakaran lahan.
Diman Chardiman, Manajer Keamanan
DAHANA, mengatakan telah memberikan
intruksi kepada seluruh personel untuk bekerja
ekstra selain menjaga keamanan, diberi tugas
juga untuk mengawasi terjadinya kebakaran
lahan.
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Menurut Diman, upaya siaga dan waspada
kebakaran lahan perlu dikomunikasikan
dengan masyarakat yang berada area PT
DAHANA (Persero), dan mengajaknya turut
bersama-sama menjaga lingkungan.
“Bagusnya, kita sudah berkomunikasi
dengan masyarakat tentang bahaya kebakaran.
Dan menghimbau masyarakat untuk samasama menjaga lingkungan dan waspada,”
terang Diman.
Ke depan, Diman ingin mempersiapkan
personil khusus penanganan kebakaran, karana
untuk saat ini personil pemadam kebakaran
masih rangkap sebagai personil Satuan
Keamanan Dahana. (SYA)

Sisi Lain Dahana

Peserta Latsarpim sedang berlatih

Bangun Jiwa Kepemimpinan,
DAHANA GELAR LATSARPIM
DAHANA berkomitmen menyiapkan para
pemimpin-pemimpin masa depan.
Salah
satunya dengan menggelar Latihan Dasar
Kepemimpinan (Latsarpim) jenjang pertama.
Acara yang digelar oleh Pengelolaan SDM &
Organisasi (PSDMO) PT DAHANA (Persero)
ini berlangsung pada 10 – 14 Agustus 2015
di Kawasan Energetic Material Center (EMC)
Dahana, Subang.
Pelatihan ini diikuti oleh 29 orang Karyawan,
termasuk didalamnya karyawan Manangement
Trainee (MT).
Para peserta digembleng
langsung oleh 16 orang anggota TNI AU dari
kesatuan Batalyon Komando 461 Paskhas
Kompi Senapan C, Subang.
Deya Nadya Kemalasari, panitia Latsarpim
menerangkan latihan ini bertujuan untuk
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membangun kerjasama dan kekompakan
setiap personil dalam melaksanakan tugasnya
di lapangan, serta mampu menjalin komunikasi
dengan baik antara atasan maupun bawahan
sesuai koridor dengan benar.
“Pelatihan ini merupakan latihan dalam rangka
membentuk sikap mental para karyawan agar
memiliki nilai juang, kebersamaan, jiwa korsa,
dan disiplin serta kepemimpinan dan Jiwa
Nasionalisme,” terang Deya.
Selama pelatihan peserta diberikan pembekalan
materi antara lain seperti orientasi medan dan
tradisi. Sedangkan untuk materi yang bersifat
dasar dan umum, peserta diberi pelatihan
mengenai
kedisplinan,
kepemimpinan,
kerjasama tim, out bound, dasar pengamanan,
dan caraka malam. (CAS/SYA).
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Ke DAHANA Subang, Pulang Berburu
Buah Tangan
Jika anda tengah berkunjung ke Kabupaten
Subang. Kini tidak perlu bingung lagi bila ingin
berburu buah tangan untuk dibawa pulang.
Pasalnya, kota pemilik seni Gotong Singa
ini telah memiliki pusat belanja oleh-oleh khas
Subang. Disini anda bisa memilih berbagai
macam oleh-oleh unggulan khas Subang.
Tidaklah sulit untuk mencari lokasi tempat
ini. Jika anda tengah berada di kawasan
Energetic Material Center (EMC) PT DAHANA
(Persero), anda tinggal arahkan kendaraan
menuju pusat kota subang, dan bertepilah
di gedung Wisma Karya. Disinilah anda bisa
melakukan perburuan buah tangan.
Berbagai macam jenis makanan ringan ada
disini. Banyak makanan yang bahan dasarnya
buah nanas. Seperti diantaranya; sirup, dodol,
coklat dan jus nanas yang telah dikemas
menarik, dan ada juga keripik nanas.
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Selain berbelanja makanan, di tempat yang
digagas oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah
(Dekranasda) Subang ini, anda bisa berburu
souvenir hasil para pengrajin Subang. Mulai
dari patung ukiran kayu, golok, tikar, sapu,
sepatu dan juga baju batik khas subang dengan
motif nanas.
Masalah waktu anda tidak usah risau.
Tempat ini buka setiap hari, mulai jam 9 pagi
sampai jam 9 malam. Pusat oleh-oleh khas
Subang ini sudah berjalan selama dua bulan,
dan baru resmi dibuka pada senin, 3 Agustus
2015.
Nah kapan anda akan berkunjung kesini?
Pulang dengan senang bawa oleh-oleh khas
Subang.(SYA)
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D-Review

DEFENCE RELATED
Untuk Kemandirian Bahan Peledak Indonesia
Defence Related merupakan lini bisnis
terbaru DAHANA. Lini bisnis bahan peledak
untuk kepentingan pertahanan dan jasa
terkait lainnya ini mendapat dukungan fasilitas
Energetic Material Center. Layanan tersebut
termasuk produksi propelan untuk amunisi
besar dan kecil, roket, PETN dan lainnya

PT D

pengembangan
bahan
peledak
untuk
mendukung kemandirian alutsista nasional,
melalui:

Bahan Peledak Pertahanan
• Penelitian dan pengembangan blast effect
bomb (bekerjasama dengan Dislitbang AU dan
Defence Related
BPPT).

• Penelitian dan pengembangan squib
DAHANA membangun Energetic Material
detonator dan detonator granat tangan
Center (EMC) sebagai pusat penelitian,
pengembangan dan produksi bahan-bahan
• Penelitian pemanfaatan cartridge emulsion
berenergi tinggi dan teknologi terkait lainnya
untuk
kebutuhan militer.
yang terdepan se-Asia Tenggara. Dilandasi
dengan budaya inovasi, pengabdian dan
In addition
to serving
Selain melayani
kebutuhan
bahan peledak
• Squib detonator dan dayagel
Sivor sebagai
kesempurnaan
DAHANA,
EMC mendorong
pengembangan
handak
militer.
Dayagel
Sivor
kemampuan
Perusahaan
explosives, DAHANA
komersial,
DAHANAdalam
jugapenguasaan
menyediakan
bahan
sendiri sudah diekspor ke Timor Leste.
dan pengembangan teknologi secara mandiri,
for defence interest
peledak untuk
kepentingan
pertahanan dan
pengembangan
kualitas
SDM, dan peningkatan
• Penelitian pemanfaatan shaped charges
pelayanan
kepadalainnya
pelanggan.dengan dukungan Energetic
jasa terkait
sebagai senjata anti tank. with the support of t

Center. The services
termasuk
• Pengembangan propelan sebagai bahan
munisidan
dan pendorong
propellants for small
produksi propelan untuk amunisi besar
kecil, roket
rockets, PETN and ot
roket, PETN dan lainnya.

Material
Center.
Selain untuk
tujuan Layanan
komersial, tersebut
DAHANA
juga melakukan kegiatan penelitian dan

Blast Effect Bomb
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Dayagel Militer

Bomb P 100 Live
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Dayagel Sivor

Rok

Gre

In addition to serving the needs of commercial
bahan peledak
explosives, DAHANA also provides explosives
enyediakan bahan
for defence interest and other related services
pertahanan dan
Dayagel Militer
Dayagel Sivor
with the support of the Energetic Material
dukungan Energetic
PT Dahana (Persero) annual Report 2014
Center. The services include the production of
ersebut termasuk
propellants for small and large ammunitions,
munisi besar dan kecil,
rockets, PETN and others.

Bomb P 100 Live

on to serving the needs of commercial
s, DAHANA also provides explosives
nce interest and other related services
Dengan
pengembangan
produk dan
Detonating
CordMaterial
support
of
the Energetic
teknologi secara independen, DAHANA
berkontribusi
untuk
mengurangi
he services
include the
production
of
ketergantungan impor, memenuhi permintaan
nts for small and large ammunitions,
PETN and others.

Roket
RHAN
Dayagel
Sivor122

- No. 73 / September - Oktober 2015

Grenade Detonator

Roket RHAN 122

pasar seiring dengan meningkatnya aktivitas
pertambangan, serta membangun landasan
pengetahuan untuk pengembangan teknologiteknologi lainnya.

Grenade Detonator
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Gr

Narsis

Santika Gadis Cibogo Bangga dengan DAHANA
Kehadiran
DAHANA
di
lingkungan
masyarakat membawa berkah tersendiri. Salah
satu wujud tanggungjawab sosial perusahaan
adalah program pemberdayaan masyarakat
sekitar. Hal ini dibuktikan dengan merekrut
karyawan untuk dipekerjakan sebagai bagian
dari perusahaan.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih
telah dipercaya dan diberi kesempatan untuk
menjadi karyawan DAHANA. Saya merasa
sangat bangga bisa bergabung disini karena
tidak semua orang bisa masuk kesini,” ungkap
Santika, gadis yang kini tengah menyelesaikan
kuliah tingkat akhir di STIMIK Subang.

Sampai
saat
ini,
DAHANA
telah
memberdayakan masyarakat sekitar seribu
orang lebih, yang terdiri dari tenaga kerja
langsung, tenaga kerja tidak langsung,
penyadap perkebunan dan penggarap lahan.

Santika pun berharap, dengan keberadaan
dirinya di DAHANA, selain dirinya berkontribusi
kepada perusahaan, ia pun ingin memberikan
manfaat kepada masyarakat sekitar.

Satu diantara karyawan lainnya yang
merupakan warga sekitar wilayah perusahaan
DAHANA adalah Santika Adhi. Gadis asal
Cibogo ini bertugas sebagai resepsionis di
DAHANA Subang.
Rasa bangga pun tertanam dalam dirinya,
karena telah masuk ke dalam bagian keluarga
besar PT DAHANA (Persero).
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“Mudah-mudahan
ke
depan
akan
banyak lagi warga sekitar DAHANA yang
berkesempatan bergabung untuk berkarya di
perusahaan ini,” ujar Santika.
DAHANA, selain memberi kesempatan warga
sekitar untuk bekerja, juga melalui program
PKBL nya ikut serta dalam memberikan manfaat
dengan bina lingkungannya ataupun dengan
program kemitraan untuk meningkatkan
perekonomian warga yang berada sekitar
wilayah PT DAHANA (Persero). (CAS/SYA)
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Lima Tahun Berturut-turut
Menjadi Pembawa Bendera
Lima tahun sudah ia selalu mendapat
tugas menjadi pasukan pengibar bendera
pusaka (Paskibraka) di setiap moment
upacara peringatan HUT Proklamasi RI yang
dilaksanakan oleh PT DAHANA (Persero).

Pria yang pernah menjadi ketua OSIS SMAN
1 Kawalu Tasikmalaya ini pun mengaku sejak
masih duduk di sekolah sudah sering terlibat
menjadi paskibra. Bagi dirinya hal seperti ini
telah menjadi lumrah.

Ialah Wanwan Hernawan, salah satu dari tiga
anggota satuan pengamanan DAHANA yang
mendapat tugas menjadi pasukan pengibar
bendera pada peringatan HUT Proklamasi RI
ke-70 yang digelar di lapangan sepakbola PT
DAHANA (Persero) di Kabupaten Subang. Senin
(17/8).

Dibalik rasa bangganya, Wanwan pun
menaruh harapan, kelak jika diberi tugas
kembali menjadi pasukan pengibar bendera, ia
ingin mengenakan pakaian layaknya seorang
paskibraka.

Pria asal Tasikmalaya ini mendapat tugas
menjadi pembawa bendera. Uniknya,
sudah lima tahun Wanwan selalu
mendapat tugas ini, sedangkan tugas
pengerek dan pengibar bendera
selalu berganti-ganti.
“Sudah lima tahun jadi pembawa
bendera, dan tidak pernah digantiganti. Seperti orang dikontrak mati
ini mah, jadi pembawa bendera
terus,” ujar Wanwan kepada Dfile.
Wanwan
tidak
pernah
mempersoalkan itu, bagi dirinya
hal ini menjadi suatu kebanggaan
tersendiri. “Mendapat tugas
ini, saya sangat bangga,
karena bisa ikut serta
menjadi bagian
p e n gi b a r
b e n d e r a
kebanggaaan
kita, merah
p u t i h ,”
katanya.

- No.

“Harapannya, kedepan jika ada
pelaksanaan seperti ini upacara
pengibaran
bendera)
alangkah lebih baiknya di
fasilitasi juga dengan
pakaian
seragam
paskibraka. Kita bisa
contoh perusahaan
yang lain. Mereka
sudah menggunakan
itu jadi tidak perlu
pakai baju satpam,”
kata Wanwan. (SYA)

Pembaca Menulis

“Kampus DAHANA, Aku pasti bisa kesana lagi”
Nina Muslimah, Mahasiswi Teknik Pertambangan UNP Padang
Ketika ada rencana kunjungan ke KAMPUS
DAHANA dari Kampus, saya sangat senang
sekali karena penasaran dengan lokasi KAMPUS
DAHANA tersebut. Waktu semester yang lalu,
Tim DAHANA juga sempat memberi materi
kepada kami di UNP dan disana diperlihatkan
lokasi Kampus DAHANA. Jika dilihat dari fotofotonya, ada hal yang membuat saya penasaran
yaitu gedungnya yang mirip bukit teletubies.
Saya pun penasaran sekali bagaimana bisa
rumput itu menyelimuti gedung KAMPUS
DAHANA.
Akhirnya penasaran itu ternyata
terjawab sudah ketika tiba di KAMPUS DAHANA
tersebut. Dan ini nyata.
Kesan saya ketika berkunjung, DAHANA
sangat mengayomi ketika ada tamu. Hal ini
dapat terlihat ketika kami tiba dilokasi. Kami
disambut dengan senyuman, yaitu senyuman
pak satpam. Bagi saya, sebanyak apapun
satpam yang saya temui hanya satpam DAHANA
lah yang ramah tamah. Saya pun lupa apakah
bapak itu satpam atau bukan, tetapi yang jelas
pada hari itu bapak tersebut berpakaian hitam
dan bertopi.
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Selain mahasiswa Teknik Pertambangan Prodi
S1, ada juga mahasiswa Teknik Pertambangan
Prodi D3 yang berkunjung ke KAMPUS DAHANA.
Sembari kami menunggu mereka yang belum
datang, kami sempatkan foto-foto dulu di
pekarangan KAMPUS DAHANA. Dengan cuaca
yang agak terik matahari menyengat bapak itu
langsung menjenguk kami dan berkata:
“Masuk aja dulu adek-adek mahasiswa dari
UNP, tunggunya di ruangan dalam saja karena di
luar panas,” ujarnya.
Lalu kami pun masuk menuju ruangan lobby
KAMPUS DAHANA, diperjalanan menuju pintu
depan saya berjalan sambil melihat ke atas,
kiri kanan, dan berkata dalam hati “Alangkah
indahnya desain KAMPUS DAHANA”. Dan ada
satu hal yang paling mengejutkan di depan
pintunya itu ada selokan yang tertutupi oleh
kaca sehingga kami berjalan di atas kaca.
Otomatis sisi selokan itu nampak dan ketika
itu perjalanan saya sempat terhenti sejenak
dikarenakan terkejut melihat lantai luar KAMPUS
DAHANA terbuat dari kaca. Saya pun berkata
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dalam hati “Lah ini kan kaca, kok diinjak emang
gak pecah apa?? Lalu saya melihat teman yang
lainnya berjalan biasa saja dan buktinya gak
pecah ya saya tetap jalan juga di kaca tersebut.
Setelah itu saya langsung duduk di kursi
tempat biasanya para tamu undangan duduk
dan disana saya sempatkan untuk berselfie ria
karena bagi saya bukti kita itu telah mengunjungi
suatu tempat adalah foto, Foto dimana kita
berada dilokasi tersebut dan seketika rindu akan
tempat yang telah di kunjungi kita dapat melihat
kembali foto-foto tersebut, dan menyelipkan
doa disetiap sholat dan bertekad “Aku pasti bisa
kesana lagi”.
Sesampai di dalam kami langsung masuk
ke ruangan untuk siap-siap mendengarkan
materi. Kemudian, dapat info bahwa DAHANA
memberi kotak kue. Setelah mendengar itu saya
langsung melihat ke arah kotak kue tersebut
dan langsung mengambilnya, dengan spontan
cacing diperut berbunyi dan menandakan perut
lapar, yang jelas waktunya tepat sekali.
Dan hal yang paling menakjubkan ketika
membuka kotak kue tersebut isinya banyak dan
rata-rata kue yang didalam kotak tersebut kue
yang sangat saya sukai. Saya ingat sekali salah
satunya yaitu bolu gulung. Bolu gulung adalah
makanan favorit apalagi semenjak menjadi
anak kos jarang sekali ketemu bolu itu, palingan
beli itu pun mahal kalau untuk porsi hitunghitungan uang anak kos.
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Tak lama kemudian mahasiswa Teknik
Pertambangan Prodi D3 pun telah datang dan
saatnya kami mendengarkan materi. Bagi saya,
materi yang disampaikan oleh pihak DAHANA
tersebut sangat bermanfaat karena saya bisa
mengetahui produk apa saja yang diproduksi
oleh DAHANA, dan saya juga dapat mengetahui
lebih detail tentang bahan peledak yang
digunakan oleh industri pertambangan dalam
kegiatan blasting (peledakan).
Mungkin hanya ini yang dapat saya
tuangkan goresan hati atau curhatan kesan dari
Si Anak Tambang UNP yang telah berkunjung ke
KAMPUS DAHANA. Mohon maaf sebelumnya
mungkin kata-kata saya masih agak acakacakan ataupun sulit dimengerti
karena
saya bukanlah anak bahasa yang ahli dalam
merangkai kalimat, bukanlah anak sastra yang
ahli berpuitis, melainkan hanya anak tambang
yang bermodalkan tekad dan semangat untuk
berpartisipasi dalam event ini.
Akhir kata saya mengucapkan banyak terima
kasih kepada DAHANA yang telah menerima
proposal kunjungan kami dan pada akhirnya
kami bisa berkunjung kesana, mendapatkan
ilmu yang banyak. Berharap suatu saat nanti
bisa kembali lagi mengunjungi KAMPUS
DAHANA dengan memakai baju seragam navy
blue dengan name card di saku baju sebelah kiri,
Amin Amin ya Rabbalalamin.
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